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V/v hướng dẫn tuyên truyền Cuộc thi
viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực
năm 2020 trên Đài truyền thanh

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Kế hoạch số 1849/KH-UBND-TP ngày 23/3/2020 của UBND
thành phố Nha Trang về việc tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có
hiệu lực năm 2020,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn thông tin, tuyên truyền
Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020 trên hệ thống đài
truyền thanh như sau:
1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền theo nội
dung Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập (kèm theo Công văn này)
2. Thời gian tuyên truyền: từ 26/3 đến hết ngày 15/10/2020; thực hiện
tuyên truyền trên đài truyền thanh 02 lần/tuần.
Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật
ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở. Phòng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất
và trừ điểm thi đua nếu không thực hiện theo hướng dẫn.
Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, UBND
các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND thành phố (VBĐT, b/c);
- Phòng Tư pháp (VBĐT);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Trâm.

TRƯỞNG PHÕNG

Đinh Văn Cường

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TUYÊN TRUYỀN
Về tuyên truyền Cuộc thi viết tìm hiểucác văn bản Luật
có hiệu lực năm 2020 trên địa bàn thành phố
(kèm theo Công văn số 341 /VHTT-TTCS ngày 25/3/2020
của Phòng Văn hóa và Thông tin)
Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang!
Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản Luật có hiệu lực trong
năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang, đưa các quy định của pháp luật đi
vào cuộc sống nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần bảo
vệ an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, UBND thành phố Nha
Trang tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020.
1. Đối tượng dự thi:
Là công dân từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn
thành phố Nha Trang.
2. Nội dung thi:
Thi tìm hiểu nội dung các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2020 đã
được Quốc hội thông qua đến hết ngày 22/11/2019.
3. Hình thức thi:
- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết bằng chữ tiếng Việt (viết
tay hoặc đánh máy), không được photocopy.
- Bài dự thi nộp về Phòng Tư pháp thành phố (Khu liên cơ quan thành phố
số 114 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang).
Chi tiết nội dung thể lệ và câu hỏi Cuộc thi sẽ được UBND xã, phường
niêm yết tại trụ sở UBND và tại Khu dân cư; Nhà văn hóa; Trụ sở thôn, tổ dân
phố trên toàn địa bàn.
4. Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 15/6 đến hết ngày 15/10/2020.
UBND thành phố Nha Trang sẽ tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân
đạt giải vào ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam ngày 09/11/2020./.
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